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Fotoobraz inspirowany malowidłem ściennym Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci.
Praca wykonana przez uczestników projektu fotograficzno-malarskiego „Michał Anioł w Nieliszu”,
który zwyciężył w konkursie na najciekawszą inicjatywę lokalną 2018 r.
O konkursie i projekcie przeczytasz na

stronie 13

HISTORIA

WYDARZENIA

KULTURA

Historia: Kolonia Emska, Wólka
Złojecka, Zamszany, Zarudzie

Dom Pomocy Społecznej
Ruskie Piaski

Podbijamy stolicę! Wokaliści z GOK
promują Gminę Nielisz!

► Szczegóły na stronie 4

► Szczegóły na stronie 10

► Szczegóły na stronie 12
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Drodzy Czytelnicy,
Z wielką satysfakcją chciałbym
poinformować,
że projekt „Gmina
Nielisz przyjazna
środowisku naturalnemu” jest już prawie wykonany.
Zostały na dzień dzisiejszy jeszcze
tylko nieliczne systemy do zamontowania z ogólnej liczby 460 systemów
solarnych oraz 80 systemów fotowoltaicznych. To w co niektórzy nie
wierzyli stało się faktem, a to nie jest
jeszcze nasze ostatnie słowo. Odnawialne źródła energii, ekologia, wykorzystanie warunków naturalnych
i geograficznych to przyszłość i wyzwanie dla mnie jako Wójta Gminy
Nielisz na najbliższe lata. „Przyszłość
zaczyna się dzisiaj, nie jutro” – słowa
Jana Pawła II jakże mądre i mobilizujące do działania w trosce o następne
pokolenia. Świat bowiem zmierzy się
z problemem energetycznym i surowcowym. Należy wyjść temu naprzeciw
i inwestować w ekologiczne sposoby
pozyskiwania energii. Ekologia to
również dobrze ulokowane pieniądze,
które z biegiem czasu procentują coraz
bardziej. Dzięki takim inwestycjom
wygrywamy zdrowie, czystą przyrodę
i pieniądze. Dla naszej gminy ekologia
ma kluczowe znaczenie ponieważ zarówno rolnictwo jak i turystyka wymagają szczególnej dbałości o środowisko
naturalne.
Nie ma nic bardziej budującego niż
spełnienie obietnic zarówno tych dużych jak i tych małych. Trwają zapowiadane w jesieni zeszłego roku bezpłatne
szkolenia komputerowe. Dzięki tym zajęciom mieszkańcy gminy Nielisz mogą
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doskonalić swoje umiejętności informatyczne. Liczba zgłoszonych osób
przekroczyła nasze przypuszczenia.
Ten fakt bardzo cieszy, ponieważ korzystanie z internetu jest już niemalże
nieodłączną częścią funkcjonowania
człowieka w naszej cywilizacji.
Niesie to za sobą wiele dobrego, ale
tutaj też kryją się niebezpieczeństwa,
które dzięki szkoleniom komputerowym
możemy znacznie zminimalizować.
Jednak co może bardziej cieszyć niż
najmłodsze pokolenie naszej gminy.
Z radością przyjmujemy informacje
o naszych dzieciach, które zdobywają
sukcesy i pną się do góry na różnych
płaszczyznach rozwoju. Wiejska młodzież jest bardzo ambitna i pracowita
– to fakt niezaprzeczalny. Dobrze się
dzieje, że warunki prorozwojowe,
które tworzy Gmina Nielisz służą najmłodszym mieszkańcom gminy. Odpowiednia infrastruktura, wzbogacane
wyposażenie, a przede wszystkim
dobrze dobrana kadra nauczycielska
i instruktorska są podstawą do dobrego
przygotowania do dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej.
Uprzejmie informuję, że wersje
elektroniczne BIGN dostępne są na
stronie www.nielisz.pl w ciągu 2 tygodni od druku. Zapraszam również
do subskrybowania kanału Gminy Nielisz na YouTube oraz do obserwowania
i polubienia gminnego profilu na facebook’u @gminanielisz lub https://
www.facebook.com/gminanielisz
gdzie publikujemy na bieżąco informacje z życia naszej gminy.
Zapraszam do lektury
Wójt Gminy Nielisz – Adam Wal
Skład, korekta i druk:
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Opracowanie graficzne:
Wojciech Gardyga
Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. – Zamość
Fotografie:
zbiory Urzędu Gminy Nielisz, Wojciech Gardyga,
Szkoła Podstawowa w Złojcu, GOK w Nieliszu,
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz, zbiory
z rodzinnej kolekcji Anny Jurkowskiej-Kłonica
Nakład: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty
gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi. Przesłanie
artykułu lub zdjęcia na adres redakcji jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku.
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PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY
URZĄD GMINY NIELISZ
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27
www.nielisz.pl, sekretariat@nielisz.pl
GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
Krzak 91, 22-413 Nielisz
tel. 84 687 94 89, gops-nielisz@cor.pl
GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NIELISZU
Nielisz 199, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 24, www.gok.nielisz.pl
gok@nielisz.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JANA KRÓLA W NIELISZU
Nielisz 278, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 03
www.spnielisz.edupage.org
spnielisz@op.pl
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIECI
ZAMOJSZCZYZNY W ZŁOJCU
Złojec 226, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 34 34
www.spzlojec.net, spzlojec@op.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY NIELISZ
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 84 631 34 18
www.biblioteka.nielisz.pl
biblioteka@nielisz.pl
CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ NIELISZ
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 721 793 888, 887 793 888
cis@nielisz.pl
„ORLIK”
Nielisz 278 a, 22-413 Nielisz
tel. 793 003 814, orlik@nielisz.pl
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ „TOMED”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 00
APTEKA „URTICA”
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 59, 692 491 139
bsss1979@o2.pl
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
MALI ODKRYWCY
Krzak 91, 22-413 Nielisz, tel. 797 635 044
www.przedszkolemaliodkrywcy.info
biuro@przedszkolemaliodkrywcy.info
HALA SPORTOWA W NIELISZU
tel. 793 003 814, hala@nielisz.pl
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY
Staw Noakowski 101, 22-413 Nielisz
tel. 888 839 977
POSTERUNEK POLICJI
W NIELISZU
Nielisz 280, 22-413 Nielisz
tel. 84 677 17 42
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Nielisz 279, 22-413 Nielisz
tel. 84 631 27 27, cuwrw@nielisz.pl
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Scena w Nieliszu przynosi sukces!

2019

Festiwal Turystyczny zainicjowany w 2017 roku
zdobył już swój rozgłos i markę. W tym roku
odbędzie się już trzecia edycja tego wydarzenia,
trwają już zaawansowane prace organizacyjne.

28 lipca

Festiwal

Turystyczny

Wśród pozytywnych komentarzy
dochodzą również wieści o kandydatkach do tytułu Miss Lata w Nieliszu.
Zeszłoroczna nasza Miss – Wiktoria
Jasińska zdobyła niedawno kolejny tytuł – Queen Świdnika 2019.
Koronę przekazała ubiegłoroczna
Queen Świdnika – Weronika Serafin,
która notabene również brała udział
w wyborach podczas Festiwalu Turystycznego 2018 w Nieliszu. Wspaniale rozwija swoją karierę Miss Lata
w Nieliszu 2017 Paulina Szałaj. Często

bierze udział w nagraniach spotów,
teledysków oraz w pokazach mody.
Świetnie na pokazach radzą sobie
uczestniczki nieliskich wyborów Miss
Klaudia Korczyk oraz Magda Palmi
(II Wicemiss Lata w Nieliszu 2018).
Wśród piękności, które przedstawiały
swoje wdzięki na deskach sceny Festiwalu Turystycznego najwyżej sięgnęła Dominika Grabias I Wice Miss
Lata w Nieliszu 2018 zdobywając
tytuł Queen of Poland. Serdecznie
gratulujemy sukcesów i z niecierpliwością czekamy na tegoroczne wybory Miss Lata w Nieliszu 2019. Będzie na pewno emocjonująco.
Na zdjęciu Wiktoria Jasińska Miss
Lata w Nieliszu 2018, która przekaże
koronę nowej Miss 28 lipca br. podczas
Festiwalu Turystycznego 2019.
RED.

Zdrowych, spokojnych oraz pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych,
pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego,
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym życzą:
Przewodniczący
Rady Gminy Nielisz

Wójt Gminy
Nielisz

Krzysztof Komajda

Adam Wal
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KOLONIA EMSKA
Wieś położona na zachodnim
skraju gminy Nielisz, w obrębie Wyniosłości Giełczewskiej.
Miejscowość powstała zapewne
na pocz. XX wieku. Wówczas bowiem
wybudowano tu murowaną kaplicę.
Jednak jako samodzielna wieś powstała prawdopodobnie dopiero
po II wojnie światowej, a pierwsza
wzmianka pochodzi z roku 1952.

kwiecień 2019
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Warto zapamiętać!!!
Wysiedlenia na obszarze gminy
Nielisz podczas II Wojny Światowej:
• Złojec – 01.12.1942 r.
• Ruskie Piaski – 02.12.1942 r.
• Wólka Złojecka – 03.12.1942 r.
• Zarudzie – 03.12.1942 r.
• Staw Noakowski-Kolonia
– 04.12.1942 r.
• Nawóz – 07.12.1942 r.

Międlenie konopi – Zamszany

natomiast w folwarku był 1 dom i 4
mieszkańców – Polaków.

WÓLKA ZŁOJECKA

ZARUDZIE

Wieś położona na wschodnim
skraju gminy Nielisz, w obrębie Padołu Zamojskiego.
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1827 roku, kiedy
notowano ją w powiecie zamojskim
i parafii Szczebrzeszyn. Liczyła wówczas 23 domy i 144 mieszkańców. Od
początku należała do dóbr Ordynacji
Zamojskiej.
Pod koniec XIX wieku były we
wsi 34 domy włościańskie i 1 dworski
oraz 320 mieszkańców, w tym 100
katolików. Włościanie posiadali 533
morgi ziemi. Według spisu z 1921
roku Wólka Złojecka liczyła 47
domów i 295 mieszkańców, w tym
89 Ukraińców.
4 czerwca 1942 roku oddziały
SS i Sonderdienstu rozstrzelały 7
Żydów z Wólki Złojeckiej. Na terenie
miejscowości znajduje się cmentarz
z I wojny światowej z 12 mogiłami
zbiorowymi i 3 indywidualnymi.
Posiada on kształt prostokąta o powierzchni 0,1 ha.

Wieś położona w południowej
części gminy Zamość nad rzeką Łabuńką, w obrębie Padołu Zamojskiego. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1497.
Według rejestru poborowego w 1564
roku w Zarudziu było 6 i ½ łana
użytków, 2 zagrodników bez ziemi
i 1 komornik, natomiast w 1589 roku
6 i ½ łana użytków, ½ łana pustek, 1
zagrodnik z ziemią i 2 komorników
bez bydła. W 1639 roku sędzia szczebrzeski otrzymał od Zamoyskiego
w Zarudziu blisko dwa łany z łąkami,
ogrodami i budynkami, 3 zagrodników, winiarnię i małą pasiekę.
W 1796 roku wszystkie budynki
dworskie były już stare, jedynie
karczemka była nowa a obora budynkowa w kwadrat była wówczas
w remoncie. W 1805 roku budynki
dworskie, gospodarskie i mieszkalne
były znacznie poprawione i powiększone. Był tutaj browar i karczma
w polu oraz sadzawka. Pod koniec
XVII wieku było tu 28 gospodarstw,
wówczas wieś wchodziła w skład
ordynackiego klucza starozamojskiego. W 1800 roku wieś należała
do klucza żdanowskiego i istniał tu
folwark. Spis z 1827 roku notował
wieś w powiecie zamojskim i parafii
Szczebrzeszyn. Liczyła wówczas 25
domów i 150 mieszkańców. Według
spisu z 1921 roku Zarudzie liczyło 53
domy i 296 mieszkańców, w tym 85
Ukraińców, natomiast folwark liczył
4 domy i 81 mieszkańców – Polaków,
a tutejszy folwark o powierzchni
252ha dzierżawił Tadeusz Przyłuski,
podobnie jak w 1929 roku.

ZAMSZANY
Wieś położona na północno-wschodnim skraju gminy Nielisz,
w obrębie Padołu Zamojskiego.
W 1895 roku notowano w Zamszanach folwark należący do gminy Nielisz i parafii łacińskiej Stary Zamość.
Folwark wchodził w skład dóbr Ruskie Piaski i liczył 738 mórg, w tym
481 mórg ziemi ornej, 42 morgi
lasu, 58 mórg pastwisk, 142 morgi
lasu i 15 mórg nieużytków. Od 1873
roku dobra Ruskie Piaski należały

Przedwojenne sadzenie lasu w Zamszanach

Jezioro Sodoma dawniej

do Aleksandra Józefowicza, który
w 1901 roku sprzedał je Adamowi
Gasztoldowi Bukrabie, synowi Klemensa. Po śmierci tego ostatniego
w 1937 roku majątek odziedziczył
jego syn Stanisław Bukraba, major
III pułku Szwoleżerów Suwalskich,
właściciel dóbr do reformy rolnej
w 1944 roku. Według spisu w 1921
roku Zamszany jako kolonia liczyły
3 domy i 27 mieszkańców – Polaków,

Józef Niedźwiedź
„Leksykon historyczny miejscowości
dawnego województwa zamojskiego” 2003
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NIELISZ

Centrum Integracji

SPOŁECZNEJ
Cennik usług świadczonych
przez Centrum Integracji
Społecznej Nielisz

27.02.2019 r. w Klubie Kultury
w Stawie Noakowskim odbyła się
pierwsza sesja nowo wybranych sołtysów kadencji 2019-2023. Podczas
sesji Wójt Gminy Nielisz wręczył sołtysom zaświadczenia o wyborze. Po
uroczystej części spotkania poruszone zostały tematy dotyczące podatków i zagadnień gospodarczych
Gminy Nielisz. W sesji wziął udział
również Pan Jerzy Jawor, który prze-

kazał nowym sołtysom informacje
związane z restrukturyzacją małych
gospodarstw oraz z dopłatami bezpośrednimi w 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z listą sołtysów nowej
kadencji oraz życzymy im wielu sukcesów w trudnej pracy oraz satysfakcji
z pełnienia funkcji społecznej i przyjaznych relacji z mieszkańcami.
RED.

Sołtysi w Gminie Nielisz – kadencja 2019-2023
Nazwisko i imię Sołtysa
Bubiło Krystyna
Buryś Maria
Cichosz Wiesława
Czarny Krzysztof
Dudek Bogdan
Hajduk Ewa
Halida Jolanta
Kapuśniak Jan
Kłapouchy Janusz
Mikuła Joanna
Misiura Leszek
Pasieka Katarzyna
Pastuszak Jadwiga
Pupiec Bernadetta
Rękas Adam
Smyk Agnieszka
Szczygieł Eugeniusz
Szumiło Kamil
Szyszkowska Anna
Ścibiorski Krzysztof
Utkała Irena
Warchoł Leszek
Wiatrzyk Ewa
Zams Mariusz
Żuk Piotr

Miejscowość
Nielisz
Wólka Złojecka
Staw Ujazdowski
Zarudzie „Stara Wieś”
Nawóz
Kolonia Emska
Ruskie Piaski „Stara Wieś''
Gruszka Mała Pierwsza
Zamszany
Średnie Duże
Staw Noakowski-Kolonia
Staw Noakowski
Krzak
Deszkowice Kolonia
Średnie Małe
Gruszka Duża
Zarudzie „Kolonia''
Złojec II
Wólka Nieliska
Gruszka Duża-Kolonia
Staw Ujazdowski-Kolonia
Ujazdów
Ruskie Piaski
Złojec I
Gruszka Mała Druga

1. Wynajęcie uczestnika
– 10 zł/godz.
2. Koszenie kosą spalinową
– 25 zł/godz.
3. Koparko-ładowarka
– 123 zł/godz.
4. Zagęszczarka wibracyjna
– 20 zł + os. (8,00 zł/godz.)
5. Ciągnik z sadzarką
– 80,00 zł/1 mth.
6. Ciągnik z pługiem
– 160,00 zł/mth.
7. Ciągnik z glebogryzarką
– 120 zł/mth.
8. Ciągnik z kultywatorem
– 120 zł/mth.
9. Ciągnik z bronami
– 70 zł/mth.

Wspomnienie zimowych
sukcesów muzycznych
Czas świąt Bożego Narodzenia
był dla Gminnego Ośrodka Kultury
w Nieliszu pasmem sukcesów. Zespoły i soliści dostarczyli nam wielu
powodów do dumy i radości. Dziękujemy za piękne muzyczne prezenty!
XXIV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
KOLĘD I PASTORAŁEK W JAROSŁAWIU: II miejsce ZESPÓŁ
ISKIERKI, III miejsce BARTEK
SOBAŃ
X JUBILEUSZOWY FESTIWAL
KOLĘD I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH GAUDIUM W BIŁGORAJU:
I miejsce BARTŁOMIEJ SOBAŃ,
I miejsce ZESPÓŁ ISKIERKI, wyróżnienie MARTYNA GIL
XIX PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK W SZCZEBRZESZYNIE:
III miejsce ZESPÓŁ ISKIERKI,
wyróżnienie ZESPÓŁ WIOLINKI
PRZESŁUCHANIA DO MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KOLĘD
IM. KSIĘDZA KAZIMIERZA SZWARLIKA: Wyróżnienie ALEKSANDRA
BARTOSZCZYK oraz ZESPÓŁ
ISKIERKI
Agnieszka Zymon
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Za nami pracowity czas. Oferta
edukacyjno-kulturalna Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz spotyka się
z coraz lepszym odbiorem. W ramach
popularyzacji czytelnictwa realizujemy w bibliotece pilotażowy projekt
dla trzylatków w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki
człowiek”. Akcja zachęca rodziców
do odwiedzenia bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy
trzylatek, który odwiedzi bibliotekę,
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą. Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych
na całym świecie, finansowany jest ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wkrótce odbędzie się kolejna edycja obejmująca
wszystkie dzieci, które urodziły się
w latach 2013-2016.
W roku 2019 wzbogaciliśmy naszą
ofertę o cykliczne zajęcia pod hasłem
„Książka Twoim przyjacielem”. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku

kwiecień 2019

przedszkolnym oraz uczniów szkół
podstawowych. W każdym miesiącu
towarzyszy im inna myśl przewodnia.
Spotkania mają zachęcić uczniów do
czytania książek (w tym także głośnego), rozwijać kreatywne i logiczne
myślenie, uczyć pracy w grupie,
a także ćwiczyć zdolności manualne.
W lutym z inicjatywy biblioteki
zostały zorganizowane w szkołach
spotkania ze znanym pisarzem i reportażystą, autorem komiksów – Zbi-
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gniewem Masternakiem. Młodzież
szkolna mogła wziąć udział w warsztatach komiksowych prowadzonych
przez fachowca. Za nami także akcja
„Ferie z książką i nie tylko”, bogata
oferta zajęć i warsztatów, dostosowana do odbiorców w różnym wieku,
aktywizująca także rodziców. Akcja
spotkała się z dużym zainteresowaniem – fotorelację można obejrzeć
na stronie biblioteki www.biblioteka.
nielisz.pl.
W ramach kultywowania tradycji
rękodzielniczych w regionie, aktywizujących mieszkańców, organizujemy
cykliczne warsztaty, podczas których
można własnoręcznie wykonać ciekawe ozdoby korzystając z fachowych
wskazówek prowadzących zajęcia.
Wystawę niektórych prac będzie
można obejrzeć odwiedzając bibliotekę w kwietniu.
Nie zapominamy o stałych czytelnikach, wzbogacamy księgozbiór o rekomendowane tytuły. Również i tym
razem braliśmy przede wszystkim
pod uwagę oczekiwania czytelników.
Dla nowych czytelników przygotowaliśmy niespodzianki. Zapraszamy.
Dorota Głogowska

8 marca – Dzień Kobiet
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieliszu Agnieszka Zymon.
W uroczystości uczestniczyli również: Prezes Zarządu LGD „Ziemia
Zamojska” Dominika Witkowska, Sekretarz Gminy Piotr Pyś oraz Przedstawiciel CIS w Nieliszu Ewelina Gajak.
Wszystkie Panie dostały róże od Wójta

5 lutego br. w Stawie Noakowskim
w restauracji Centrum Integracji Społecznej w Nieliszu odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia
Kobiet. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Nielisz, które licznie
przybyły na przyjęcie, przywitał pięknymi pieśniami Chór Moderato. Po
krótkim występie okolicznościowe
życzenia złożyli: Wójt Gminy Nielisz
Adam Wal, Przewodniczącego Rady
Gminy Nielisz Krzysztof Komajda

Gminy Nielisz. Poczęstunek był dość
obfity i bardzo smaczny. Nowa szefowa kuchni restauracji CIS pokazała
swoje umiejętności kulinarne z jak
najlepszej strony. Nikt nie mógł być
głodny. Było wesoło, gwarno i bardzo
tanecznie.
RED.
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Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie
Szkolenia dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu,
prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba,
że przepisy odrębne przewidują
niższy wymiar szkolenia. Uczestnik
szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar
godzin szkolenia wynosi co najmniej
150 godzin; w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się
proporcjonalnie, z tym że stypendium
nie może być niższe niż 20% zasiłku.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik
otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję
szkoleniową.
O skierowanie na szkolenie można
starać się na różne sposoby:
• można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez
Powiatowy Urząd Pracy u swojego
doradcy klienta – plan szkoleń grupowych oraz ogłoszenie o naborze
na poszczególne szkolenia zamieszczone są na stronie internetowej i tablicy informacyjnej urzędu pracy;
• można otrzymać propozycję
udziału w szkoleniu bezpośrednio
od doradcy klienta;
• można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne
– wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia oraz dołączyć
uprawdopodobnienie zatrudnienia;
• można otrzymać bon szkoleniowy
– dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia.
Szkolenie, w którym uczestniczy
osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy musi być prowadzone przez instytucję szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez starostę.
Bon szkoleniowy jest instrumentem
aktywizacji bezrobotnych do 30. roku
życia, stanowiącym gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane
przez niego szkolenie oraz opłacenia
kosztów, które zostaną poniesione
w związku z podjęciem szkolenia.
Bon szkoleniowy zostaje przyznany
na wniosek osoby bezrobotnej. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego

następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej.
W ramach bonu szkoleniowego PUP
finansuje osobie bezrobotnej do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:
• jednego lub kilku szkoleń, w tym
koszty kwalifikacyjnego kursu
zawodowego i kursu nadającego
uprawnienia zawodowe – w formie
wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
• niezbędnych badań lekarskich lub
psychologicznych – w formie wpłaty
na konto wykonawcy badania;
• przejazdu na szkolenia – w formie
ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
• do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
• powyżej 150 zł do 200 zł –
w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
• zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
• do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
• powyżej 550 zł do 1100 zł –
w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
• powyżej 1100 zł do 1500 zł –
w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
PUP finansuje koszty szkolenia,
badań lekarskich oraz przejazdu i zakwaterowania do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające
ten limit.
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu prowadzi ciągły nabór wniosków
o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego. Ukończenie szkolenia musi
prowadzić do zdobycia kwalifikacji
w zawodach wskazanych jako deficytowe w powiecie zamojskim lub mieście Zamość określone w Barometrze
zawodów lub wynikać z potrzeb konkretnych pracodawców. Powyższe
szkolenia realizowane będą w ramach
projektu pt. „Aktywizacja osób mło-

dych pozostających bez pracy w mieście Zamość i powiecie zamojskim
(IV)”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś
Priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego. W/w projekt
adresowany jest do osób bezrobotnych do 30 roku życia, którym ustalono II profil pomocy oraz które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
w tym w szczególności:
• bezrobotnych długotrwale,
• bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
• bezrobotnych o niskich kwalifikacjach.
W przypadku osób do 25 roku życia
przystąpienie do projektu musi nastąpić
w ciągu 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w Urzędzie Pracy.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy
w Zamościu prowadzi obecnie nabór
kandydatów na szkolenia grupowe
w zakresie:
• Spawanie metodą MAG i MIG,
• Spawanie metodą TIG,
• Cukiernik z egzaminem czeladniczym,
• Monter instalacji i urządzeń sanitarnych (hydraulik) z egzaminem
czeladniczym,
• Prawo jazdy kat. C+E z egzaminem,
• Prawo jazdy kat. D na podbudowie
kat. C z egzaminem,
• Prawo jazdy kat. D na podbudowie
kat. B z egzaminem,
• Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat.
C, C+E lub kat. D,
• Księgowość komputerowa od podstaw z kursem komputerowym
ECDL STANDARD,
• Operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC z egzaminem
czeladniczym,
• Monter mebli z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są przez doradców klienta.
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Fotowoltaika i kolektory
słoneczne w Gminie Nielisz!
Kącik poetycki
Jana Króla
Patrona Szkoły
Podstawowej w Nieliszu

WODA Z TARNINĄ
W Wielką Sobotę z dawien dawna
Pod zachód słońca przy kościele
Płonie ognisko i opala
Gałązki tarnin do święcenia.
Obok w sąsiedztwie beczki z wodą.
Czysta i pitna, szukać drugiej.
Dowiozła ją tu straż ogniowa
Spod wzgórza za wsią,
gdzie są źródła.
Przy beczkach ludzi – oj, na kopy!
I tyle samo przy tarninach.
Niedługo tego, już ksiądz kropi,
Co znaczy święci (no, kropidłem).
Kubkami z beczek każdy sobie
W dzbanki,
dzbanuszki albo flaszki
Nalewał, co chciał, świętej wody
(Po co by dzielić, gdy wystarczy).
Tarnina, widać – opalona
Leży za ogniem wszystka w pokot.
Daje się łamać, ile komu –
Tylko z uwagą: może smolić.
Woda nad tarniną
– w czym tam będzie –
Służy święceniu wedle potrzeb.
O, zaraz jutro po kościele
Poświęcisz dom swój i obejście;
Z obejścia wyjdziesz prosto w pole:
Po kropli choćby oziminom.
Skowronek dzwoni
na szczęść Boże,
A jak nie wierzyć tej ptaszynie…
Tutaj by dodać, że w zwyczaju:
Święci się palmą, tą z Palmowej.
Barycz k/Końskich 1937

Realizacja montażu instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych chyli się już ku końcowi. Do
tej pory wykonano 95% systemów solarnych oraz 70% systemów fotowoltaicznych. Firmy wykonujące montaże,
czyli Solartime oraz Flexipower Group
zapowiedziały wykonanie wszystkich
instalacji pod koniec kwietnia br. czyli
znacznie wcześniej niż przewidują
umowy. Ten fakt bardzo cieszy mieszkańców, którzy mogą już korzystać
z ciepłej wody lub bardzo wolno poruszającego się licznika elektrycznego.
Przypomnijmy: całkowita wartość projektu to 5 627 775,77 zł, zaś
kwota dofinansowania wyniesie
4 259 676,75 zł. Dofinansowanie zostało przyznane na podstawie uchwały
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 17 kwietnia 2018 roku.

Na zdjęciu zamontowany system
solarny w Gruszce Małej.
RED.

Z życia Hali Sportowej w Nieliszu
Sezon zimowy to czas, w którym
Hala Sportowa zapełnia się sportowcami. Obiekt prowadzony przez GOK
w Nieliszu tętni życiem i wieloma turniejami rozgrywanymi na parkiecie.
Grupy wiekowe osób korzystających
z hali są bardzo zróżnicowane począwszy od najmłodszych – 5 latki,
a skończywszy na seniorach – 50+.
Najchętniej uprawianym sportem jest
w dalszym ciągu halowa piłka nożna,
za nią siatkówka, lekkoatletyka, tenis
stołowy, piłka ręczna, koszykówka
i unihokej. Najliczniejsza grupa sportowców to uczniowie ze szkół podstawowych w Złojcu i Nieliszu. Bardzo
dużym powodzeniem cieszą się zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez
Marka Borowińskiego i Janusza Stry-

jewskiego. Hala Sportowa w Nieliszu
podczas ferii zimowych zaoferowała
wiele zajęć dla uczniów. Dzięki różnorodnym zajęciom sportowym, dzieci
nie mogły narzekać na nudę.
Oprócz najmłodszych z hali korzystają również dorośli mieszkańcy
naszej gminy. Regularnie trenują:
piłkarze GKS Delta Nielisz, siatkarze
i tenisiści stołowi. Do aktywnego
trybu życia zachęcają licznie organizowane turnieje. Dorośli rywalizują
podczas zawodów w piłce nożnej,
piłce siatkowej, a w roku bieżącym po
raz pierwszy w turnieju tenisa stołowego. Po raz drugi z rzędu odbyły się
mistrzostwa Samorządowców, w których uczestniczyło 5 drużyn halowej
RED.
piłki nożnej.
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Nauczyciel na medal
Maria Komajda – wychowawczyni oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu została nominowana przez rodziców do Plebiscytu
pod hasłem: „Nauczyciel na medal”,
który ogłoszono na łamach „Kuriera
Lubelskiego”.
Otrzymując
największą liczbę głosów
w powiecie zamojskim
Maria Komajda uzyskała tytuł: „Nauczyciel
na medal”, równocześnie awansowała do II
etapu Plebiscytu czyli
finału wojewódzkiego,
w którym zajęła 10 miejsce.
Laureaci Plebiscytu „Nauczyciel
na Medal”, odebrali nagrody podczas
uroczystej gali, która odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Gminny konkurs profilaktyczny

„Stop uzależnieniom”

Uczennica klasy VIII Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu Aleksandra
Soboń zna już wynik egzaminu
z języka polskiego, pomimo że
egzamin jeszcze się nie odbył. Ola
została laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół
podstawowych. Zgodnie z rozporządzeniem uzyskanie tytułu
laureata zwalnia z egzaminu i jest
równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z danego przedmiotu. Laureatce serdecznie gratulujemy! Zachęcamy wszystkich
uczniów do brania przykładu z Oli.
Maria Onuch-Gałaszkiewicz

o tematyce zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. Organizatorzy konkursu mieli na uwadze kształtowanie
wśród młodzieży wzorców zdrowego
stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
Uczniów oceniała komisja w składzie:
Przewodniczący GKRPA w Nieliszu –
Pan J. Nowiński, Pielęgniarka Ośrodka
Zdrowia w Wysokiem – Pani M. Paluch, Dzielnicowy Posterunku Policji
w Nieliszu – st. sierż. M. Łuszcz.
Atrakcyjne nagrody dla dzieci
ufundowała GKRPA w Nieliszu. Organizatorami konkursu byli nauczyciele:
Alicja Czerwieniec, Elżbieta Hrycyk,
Renata Pańczyk i Janusz Stryjewski.
Alicja Czerwieniec

01.03.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny
w Złojcu odbył się cykliczny Gminny
Konkurs Profilaktyczny „Stop Uzależnieniom”. Do konkursu przystąpiły
dwie czteroosobowe drużyny klas szóstych Szkoły Podstawowej w Nieliszu
i Złojcu. Drużyny odpowiadały na pytania z zakresu profilaktyki uzależnień,
prezentowały inscenizacje oraz plakat
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Dom Pomocy Społecznej

Ruskie Piaski 59, 22-413 Nielisz, tel./fax. 84 631 34 08, tel. 84 631 34 12

Ścieżka spacerowa w parku w DPS Ruskie Piaski

Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach został powołany decyzją Wojewody Zamojskiego z dnia
15.06.1988 r. Obecnie Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną
Powiatu Zamojskiego. Przeznaczony
jest dla psychicznie, przewlekle chorych kobiet. Dom mieści się w zespole
pałacowo-parkowym z 1906 roku objętym opieką konserwatora zabytków,
co stanowiło dużą trudność z uzgodnieniem projektu przebudowy pałacu
w celu uzyskania wymaganych przepisami standardów. Dużą zatem satysfakcją było uzyskanie pozwolenia
na przeprowadzenie w latach 20082009 inwestycji pt.: „Modernizacja
budynku i adaptacja strychu w budynku pałacowym z przystosowaniem do zamieszkania DPS w Ruskich Piaskach”. Zapewnienie połowy
nakładów finansowych ze strony Powiatu Zamojskiego dało możliwość
uzyskania dotacji z PFRON w Lublinie.
Wszystkie prace budowlane trwały
przy jednoczesnym normalnym funkcjonowaniu Domu i bez wyprowadzania mieszkanek. Było to bardzo

Remont budynku terapeutycznego

trudne zadanie dla całego zespołu
pracowników. Wymagało wielu kompromisów i mądrego, przemyślanego
zarządzania. Dzięki wzorowej, zaangażowanej, rzetelnej pracy i postawie
całego zespołu pracowników, warunki
bytowe i jakość życia mieszkanek
uległy znacznej poprawie co pozwoliło
na uzyskanie pozwolenia Wojewody
Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2010
roku na prowadzenie działalności na
czas nieokreślony.
Celem Domu jest zapewnienie
mieszkankom całodobowej opieki,
czyli usług: opiekuńczych, bytowych, pielęgniarskich, medycznych,
rehabilitacyjnych, terapeutycznych
i wspomagających na poziomie obowiązujących standardów. Na stałe
w Domu zamieszkuje 59 mieszkanek,
w przedziale wiekowym od 25 do 84
lat. Budynek pałacu po modernizacji
jest obiektem trzykondygnacyjnym,
częściowo podpiwniczonym, wyposażonym w dźwig osobowy przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, łączący poszczególne
kondygnacje.
Dom dysponuje ogółem 23 pokojami mieszkalnymi 1,2 i 3 osobowymi,
które są wyposażone zgodnie z wymaganiami standardów. Ma także różne
pomieszczenia pobytu dziennego,
świetlicę, pokój gościnny, gabinet zabiegowy, rehabilitacyjny, wygodne
sanitariaty i różne pomieszczenia
gospodarcze. Dom zapewnia mieszkankom podstawowe środki czy-

stości, higieny osobistej oraz odzież
i obuwie. Własna, nowocześnie wyposażona kuchnia zapewnia smaczne
posiłki przyrządzane zgodnie z zaleceniami lekarza i dietetyka. Mieszkanki, które ze względu na stan
zdrowia nie mogą korzystać z jadalni,
mogą jeść posiłki w pokoju. W razie
potrzeby mają zapewnioną pomoc
w spożywaniu lub są karmione przez
personel medyczny i opiekuńczy. Do
świadczenia mieszkankom usług bytowych zatrudniony jest personel na
stanowiskach: pokojowe, opiekunki,
pielęgniarki, psychiatra, psycholog,
dietetyk, instruktorzy d/s rehabilitacji, terapii zajęciowej, kulturalno-oświatowi i kapelan.
Leczenie mieszkanek odbywa
się zgodnie ze zleceniami lekarza rodzinnego, a w razie potrzeby w poradniach specjalistycznych. Zajęcia
rehabilitacyjne odbywają się w sali
wyposażonej w odpowiedni sprzęt
i urządzenia. Zajęcia terapeutyczne
odbywają się w pracowniach mieszczących się budynku terapeutyczno-administracyjnym. Prowadzone
są również zajęcia z muzykoterapii,
oraz nabożeństwa we własnej kaplicy.
Dom zapewnia mieszkankom usługi
fryzjerskie a także kosmetyczne.
Mieszkanki biorą udział w turnusach
rehabilitacyjnych, różnego rodzaju
imprezach rekreacyjnych i sportowych, zabawach okolicznościowych,
wycieczkach, pielgrzymkach, imprezach integracyjnych organizowanych
przez nasz Dom oraz inne jednostki.
Pałac odzyskał dawny blask,
a obecnie powróciła świetność całego
założenia ogrodowo-pałacowego. Zrealizowaliśmy projekt pt.: „Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego
dla potrzeb mieszkanek DPS w Ru-
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Nowa altana w zespole pałacowo-parkowym
w Ruskich Piaskach

•

•
Budynek terapeutyczno-administracyjny po remoncie

skich Piaskach”, jako jeden z 11 z województwa lubelskiego, otrzymaliśmy
dofinansowanie ze środków SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY w wysokości: 1 384
260,83 zł co stanowi 85% całej kwoty
projektu. Koszt całego projektu to
1 628 372,15 zł. Pozostałe 15%, czyli
244 281,32 zł refunduje PFRON.
Projekt wprowadził do usług DPS
nową formę terapii – hortiterapię czyli
leczenie ogrodem, jest to działanie innowacyjne na skalę województwa lubelskiego, a nawet kraju. Hortiterapia
– ogrodoterapia jest rozpowszechniona w Stanach Zjednoczonych i na
zachodzie Europy w takich krajach jak
Austria, Francja, Anglia, czy Szwajcaria, gdzie z dużym sukcesem uzupełnia terapię chorób psychicznych
oraz poprawia umiejętności społeczne
i komunikacyjne uczestników.
Pierwszy komponent programu – inwestycyjny: Utworzenie Parku Terapeutycznego na terenie zabytkowego
zespołu pałacowo-parkowego. Łączy
się on z odtworzeniem historycznego
układu kompozycyjnego parku oraz
zagospodarowaniem jego terenu do
rekreacji i aktywizacji ruchowej mieszkanek Domu. Realizacja tego zadania
objęła:
• Urządzenie ogrodów: kwiatowego,
ziołowego, sensorycznego, warzywnego, jagodnika i sadu.
• Zagospodarowanie parku – budowa mostu, „zielonej sali”, zadaszenia ogniska, huśtawek ogrodowych, fontanny – brodzika
z otaczającymi ją ścieżkami sensorycznymi.

Wymiana i ułożenie nawierzchni
alejek parkowych i dwóch parkingów.
• Remont i termomodernizacja budynku terapeutyczno-administracyjnego.
• Wymiana starego drewnianego
frontowego ogrodzenia i bramy
wjazdowej na kute – metalowe.
• Zakup sprzętu i wyposażenia.
Drugi komponent – szkoleniowy:
Podnoszenie kwalifikacji personelu
Domu pracującego bezpośrednio
z mieszkańcami. Realizacja tej części
zawierała:
• Szkolenie „Hortiterapia” – dla 37
osób, objęło takie zagadnienia jak:
podstawy ogrodnictwa, kompozycje kwiatowe (w tym konserwacja
i preparowanie roślin do suchych
kompozycji), aromatoterapia, ziołolecznictwo, sztuka ogrodowa.
• Szkolenie w zakresie BHP i p.
poż. w związku z poszerzonym
obszarem dostępności terenu
i nowym zakresem działalności –
dla 42 osób.
• Warsztaty szkoleniowe „Organizacja pracy w hortiterapii” – dla 42
osób.
•

•

Kursy: kinezygerontoprofilaktyka,
techniki relaksacyjne, masaż,
przetwórstwo owoców i warzyw,
wikliniarstwo – dla 12 osób.
Studia podyplomowe „Żywienie
człowieka i dietetyka” – dla 2 osób.
Wizyta studyjna w ośrodkach prowadzących hortiterapię w Szwajcarii – 10 osób.

Zrealizowanie tego programu to kolejny etap mający na celu poprawienie
warunków bytowych mieszkanek.
Jednocześnie, realizacja projektu
i odtworzenie świetności dawnego
założenia pałacowo-parkowego, stworzyła nową wartość społeczno-ekonomiczną w gminie Nielisz i gminach
sąsiednich. Udostępniamy atrakcyjny,
zabytkowy park szerszemu odbiorcy
co daje szansę na rozwój infrastruktury
turystycznej – kwaterodawcy, agroturystyka, przewodnictwo, pamiątkarstwo, wyroby regionalne, przewozy
konne, kajakarstwo, rozwój innych
usług i handlu. Jednocześnie stworzyliśmy przez to działanie także możliwość integracji mieszkanek DPS ze
społecznością lokalną i stworzyliśmy
teren do prowadzenia pożytecznych
zajęć i wpisania się naszych Pań w normalne życie społeczne. Cieszymy się
tym bardziej, że zrealizowane założenia mają bezpośredni wpływ na poprawę naszych usług.
Alina Anasiewicz
Dyrektor DPS Ruskie Piaski

Jeden z festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców domów pomocy powiatu zamojskiego
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Podbijamy stolicę!

Wokaliści z GOK promują Gminę Nielisz!
W dniach 9 i 10 marca 2019 r. odbyły się przesłuchania
uczestników XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”.

Po sukcesach w Krakowie, Będzinie i Jarosławiu tym razem Zespół
ISKIERKI oraz Soliści z GOK w Nieliszu obrali muzyczny kurs na stolicę. „Rozśpiewany Wawer” to duży
muzyczny konkurs, w którym biorą
udział wykonawcy z różnych zakątków
Polski. Oczywiście Warszawa i okolice,
ale również Kielce, Gdynia, Lublin,
Olsztyn, Grajewo, Białystok, Ostrowiec
Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski
czy Ciechanów, a w tym roku również
Nielisz. Duża rywalizacja, 158 solistów, 13 zespołów, a wśród nich nasze
Iskierki i soliści: Bartłomiej Sobań,
Oliwia Krawczyk, Aleksandra Bartoszczyk, Emilia Stefańska oraz Martyna
Gil. Na protokół z rozstrzygnięcia przesłuchań czekaliśmy prawie tydzień.
Wreszcie 15 marca ukazały się wyniki:

Kategoria wiekowa 11-13 lat,
I MIEJSCE: Aleksandra BARTOSZCZYK Gminny Ośrodek Kultury
w Nieliszu, utwór „Kraj miłości”,
opiekun artystyczny Renata Banach
Kategoria wiekowa 14-16 lat Zespoły, I MIEJSCE: ISKIERKI Gminny
Ośrodek Kultury w Nieliszu, „Tak
bardzo wierzę w nas” opiekun artystyczny Renata Banach. 6 kwietnia
godz. 16.00 – Koncert Galowy i rozdanie nagród z naszym udziałem.
Rozdzwoniły się telefony, łzy szczęścia, gratulacje, jeszcze większa moc,
siła i przekonanie, że warto.
Kiedyś relacjonując jeden z naszych muzycznych sukcesów napisałam: Bez cienia przesady czy zarozumiałości zupełnie obiektywnie,
opierając się na statystykach i mate-

matycznych wyliczeniach możemy
mówić i myśleć o sobie bez jakichkolwiek kompleksów. Możemy też
podważyć (niestety ciągle jeszcze
powszechne) przekonanie, że możliwości i potencjał małych miejscowości jest niewielki. Nieprzeciętne talenty i ludzie z pasją są wszędzie (…).
Nie bez powodu ponownie
wracam do tych słów. Dziś bowiem
brzmią jeszcze mocnej i bardziej wiarygodnie. Zaś na potwierdzenie dokładam jeszcze Wyróżnienie, które
dokładnie tydzień po sukcesie w Warszawie Iskierki wyśpiewały w innym
Ogólnopolskim
Konkursie
muzycznym „Pogodna Nutka”, który od
7 lat organizuje Biłgorajskie Centrum
Kultury.
I jeszcze dla wszystkich, którzy pytają o początek tej drogi: rok 2010, niewielka gmina Nielisz, mały ośrodek
kultury, który właśnie rozpoczyna
swoją działalność, pracownia muzyczna wyposażona w najbardziej
podstawowy sprzęt, grupka dzieci,
które lubią śpiewać oraz instruktor
z pasją i zaangażowaniem. Tyle wystarczyło, żeby dzisiaj móc z dumą
pisać o kolejnych pięknych sukcesach
już nie dzieci, ale dorastających młodych ludzi, dla których muzyka stała
się częścią życia.
Dziękujemy
za wszystkie wzruszenia!
Agnieszka Zymon

Kamila Gielecka z Nawoza laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Kamila Gielecka (lat 7) została
laureatką IV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pt. „Aby podobać się Bogu i ludziom – Święty
Mikołaj i Święty Stanisław Kostka
w oczach dzieci i młodzieży”. Praca
Kamili powstała na zajęciach plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury
pod kierunkiem P. Justyny Malinowskiej. Do Konkursu zgłoszono ponad
tysiąc prac z całej Polski. Nagrodzono
zaledwie osiem. Wśród nich znalazła
się praca Kamili. Konkurs organizowany był przez lubelską Fundację Od-

krywamy Talenty, a jego adresatami
były dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Oficjalne ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród odbyło się w Filharmonii Lubelskiej, na które Kamila została zaproszona z rodzicami, bratem
oraz opiekunem artystycznym. Dla
laureatów oraz zaproszonych gości wystawiono musical o Świętym Mikołaju,
który wywarł na wszystkich ogromne
wrażenie i wywołał niezapomniane
przeżycia. GRATULACJE DLA LAUREATKI, RODZICÓW ORAZ PANI JUSTYNY!
Agnieszka Zymon

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY NIELISZ



kwiecień 2019

www.nielisz.plredakcja@nielisz.pl

Nr 1 (09)

13

Projekt fotograficzny z Nielisza Twój głos,
najciekawszą inicjatywą lokalną 2018 roku
twoja opinia,
twój artykuł...

Projekt „Michał Anioł w Nieliszu”,
o którym już kilkakrotnie pisaliśmy
na łamach BIGN został najciekawszą
inicjatywą lokalną 2018 r. Zadanie polegało na nauce techniki fotografii studyjnej i plenerowej poprzez organizację sesji fotograficznych z udziałem
tzw. „żywych obrazów”. Każda sesja
inspirowana była innym dziełem malarskim. W bieżącym prezentujemy fotoobrazy, dla których pierwowzorem

zwycięzcą II edycji konkursu. Drugie
miejsce otrzymało AKTe Amatorskie
Koło Teatralne z Łabuń za spektakl
„Królowa Instagrama, czyli Śnieżka wg
Piotra Pieli a trzecie miejsce otrzymało
KGW Grabowiec Góra za organizację
przedsięwzięcia „II zawody w powożeniu zaprzęgami”. Wyróżnienia
w konkursie otrzymali: KGW w Łabuńkach Pierwszych, OSP w Komarowie-Osadzie, Stowarzyszenie Pro nobis
w Tworyczowie, Stowarzyszenie w Dobrej Wierze oraz KGW
w Wólce Łabuńskiej.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz
wręczenie
nagród
odbyło się 15 lutego
2019 r. w Centrum
Kultury z Biblioteką
w Sitnie.
Agnieszka Zymon

była Ostatnia Wieczerza Leonarda da
Vinci. Wszystkich którzy jeszcze nie
słyszeli o naszym projekcie po bliższe
informacje odsyłamy do poprzednich
wydań BIGN: nr 1(06) – marzec 2018
str. 12; nr 2 (07) – czerwiec 2018 str. 10,
nr 3 (08) – grudzień 2018 str. 20.
Konkurs „Na najciekawszą inicjatywę lokalną 2018 roku” po raz
drugi zorganizowała Lokalna Grupa
Działania „Ziemia Zamojska”. Nasz
projekt, realizowany przez Stowarzyszenie „Zalew Pomysłów” oraz
Gminny Ośrodek Kultury rywalizował
o palmę pierwszeństwa z siedmioma
naprawdę ciekawymi inicjatywami.
Jednak to nasze działania Komisja oceniła najwyżej, dzięki czemu zostaliśmy

Jeżeli w Twojej okolicy dzieje
się coś ciekawego lub uważasz, że
powinniśmy o czymś napisać, zadzwoń albo wyślij e-mail do naszej
redakcji. Bądź współtwórcą naszego biuletynu i uczestnicz w życiu
Gminy Nielisz. Chcemy być blisko
Twoich spraw i Twoich potrzeb.
Twoja opinia jest dla nas bardzo
ważna i będzie ważnym czynnikiem opiniotwórczym. Zachęcamy
do dzielenia się fotografiami z Twojego otoczenia. Podziel się historią
Twojej rodziny lub bliskich z Twojej
miejscowości. Chętnie opublikujemy legendy lub ciekawostki z Twojego terenu. Bądź częścią redakcji
biuletynu i wyślij do nas e-mail już
dzisiaj na adres: redakcja@nielisz.
pl. Zadzwoń: 84 631 27 27 lub wyślij
pocztą: Urząd Gminy Nielisz, Nielisz
279, 22-413 Nielisz. Zapewniamy
dyskrecję i pełną anonimowość na
życzenie autora. Życzymy ciekawych pomysłów.

UWAGA!

Apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Nielisz o udostępnianie starych fotografii. Po ich zeskanowaniu oryginały oddajemy
właścicielom. Pomóżmy wspólnie
ocalić pamiątki przeszłości od zapomnienia i zniszczenia. Dzięki
Waszym historycznym fotografiom dzieje naszej gminy będą
doskonale udokumentowane i zilustrowane. Prosimy o kontakt
z redakcją BIGN. Przekaż swoje
fotografie następnym pokoleniom. Być może to ostatnia chwila
aby Twoje stare zdjęcia ocalały.
Być może to właśnie Ty jesteś jedynym świadkiem ważnych wydarzeń. Czekamy.
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Anioły znowu zawitały do Nielisza

Dnia 26 lutego obyło się wręczenie
nagród oraz otwarcie wystawy VIII
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZ-

NEGO „NA ANIELSKICH SKRZYDŁACH”. Od ośmiu lat Gminny Ośrodek
Kultury zaprasza dzieci i młodzież,

a od zeszłego roku również dorosłych
do nadsyłania prac realizujących temat
w dowolnej, autorskiej interpretacji.
W tym roku do konkursu zgłoszono
124 prace, które oceniła profesjonalna komisja złożona z artystów plastyków: Dorota Kazimierczuk oraz
Wojciech Kowalski (pracownia „Pod
Frasobliwym Aniołem w Płonce”) oraz
Dorota Głogowska Dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Nielisz. Łącznie
w konkursie przyznano 50 nagród.
Wyniki oraz fotorelacja ze spotkania
z Laureatami znajdują się na facebooku GOK w Nieliszu.
Agnieszka Zymon

„Rozwój kompetencji cyfrowych społeczności lokalnej w Gminie Nielisz”
bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy Nielisz

Od stycznia 2019 r. ruszył projekt
w ramach którego 180 osób mieszkających na terenie gminy Nielisz skorzysta z bezpłatnych kursów komputerowych, których głównym celem

jest podniesienie umiejętności korzystania z Internetu.
Projekt skierowany jest do osób,
które ukończyły 25 rok życia. Udział
w szkoleniach ma przede wszystkim
przybliżyć korzyści płynące ze spraw-

nego poruszania się w przestrzeni
internetowej, między innymi: załatwiania spraw urzędowych, dokonywania zakupów, realizacji płatności,
zapewnienie bezpieczeństwa dziecka
w sieci, działania na portalach społecznościowych czy wykorzystania
Internetu w prowadzeniu własnego
biznesu.
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej w Nieliszu oraz w Złojcu.
W ramach grantu został zakupiony
sprzęt komputerowy, który po zakończeniu szkoleń pozostanie w szkołach
na potrzeby realizacji zadań dydaktycznych.
Uczestnicy bardzo dobrze oceniają realizację projektu, zarówno
jego wartość merytoryczną, jak
również atmosferę panującą na zajęciach.
Jeśli jesteś mieszkańcem gminy
Nielisz i chcesz odbyć kurs, mamy
jeszcze wolne miejsca! Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 631 27 24.
ZAPRASZAMY

Projekt realizowany z otrzymanego przez Gminę Nielisz grantu w ramach projektu pn. „W SIECI BEZ BARIER”
realizowanego przez Fundację E-Prosperity w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
Okres realizacji projektu przez Gminę Nielisz: 01.01.2018 –31.10.2019
Dofinansowanie w ramach projektu dla Gminy Nielisz: 100 140,00 zł

Agnieszka Zymon
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Przypominamy piękny czas Świąt Bożego Narodzenia

VII Wigilia Nieliska i Gminne Spotkanie Opłatkowe to chwile, do których wracamy ze wzruszeniem i nostalgią. Kiedy tyle ludzi łamie się
opłatkiem i z radością składa sobie
życzenia, to zawsze warto do takich
wspomnień wracać. Pozytywne
rzeczy i wydarzenia dodają nam sił,
sprawiają, że i my sami chcemy być
lepsi i bardziej otwarci na drugiego
człowieka.
W Nieliszu magia Świąt Bożego
Narodzenia zaczęła działać już 16
grudnia. Prawdziwa zima zawitała
koło południa. I nagle zrobiło się biało.
Na placu przez OSP stanęła choinka,
a pod nią prezenty, zapachniało barszczem i wigilijnymi pierogami, a potem
najważniejsze – przyszli mieszkańcy
i wspólnie śpiewali kolędy, łamali
opłatek i odmawiali modlitwę. VII Wigilia Nieliska naprawdę miała w sobie
coś niezwykłego, a może właśnie było
zupełnie odwrotnie. Wreszcie stało
się normalnie, bo przecież życzliwość
i uśmiech powinny być normą, a nie
czymś niezwykłym… Potem jeszcze
raz byliśmy jacyś inni. Jakby bardziej weseli i uprzejmi. Do Gminnego
Spotkania Opłatkowego przygotowywaliśmy się naprawdę długo i trzeba
uczciwe przyznać, zdarzały się lepsze
i gorsze momenty. Jednak 20 grudnia,
kiedy hala wypełniła się zapachem
świerków podarowanych przez Pana
Ryszarda Błaszczaka i dźwiękami
kolęd, w żadnych oczach nie wi-

działam zmęczenia i nikt już nie wspominał gorączki przygotowań. Emocje
po swojemu, spontanicznie i na bieżąco napisały scenariusz spotkania.
Nikt jednak nie zauważył, że coś poszło niezgodnie z planem. Ważniejsze
było zupełnie co innego. Byliśmy tam
razem – 600 osób, trzy a może nawet

Jak widać marzenia się spełniają” –
podkreślił składając życzenia Adam
Wal Wójt Gminy Nielisz. Kluczem do
wszystkiego są więc ludzie. Dlatego
nie można pominąć tych, którzy włożyli ogromną pracę w przygotowania,
pracowników Szkoły Podstawowej
w Nieliszu, Gminnego Ośrodka Kul-

cztery pokolenia mieszkańców gminy
oczekiwało na nadchodzące Święta.
„Takie spotkanie było moim marzeniem. Wszyscy wspólnie: duszpasterze, radni, sołtysi, szkoły, Koła KGW,
straże, wszystkie gminne jednostki organizacyjne, instytucje, zespoły artystyczne, stowarzyszenia i mieszkańcy.

tury, Urzędu Gminy Nielisz, Gminnej
Biblioteki Publicznej, Centrum Integracji Społecznej, Samorządowego
Zakładu Budżetowego oraz Hotelu
Marina w Nieliszu, który zainicjował
organizację wigilii w plenerze.
Agnieszka Zymon
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VIII Sąsiedzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych

„Narodziła nam się Dobroć” – Nielisz 2019 r.

Podczas tegorocznego Przeglądu
Kolęd, 6 stycznia w Hotelu „Marina”
w Nieliszu spotkały się zespoły oraz
soliści z gmin: Szczebrzeszyn, Radecznica, Zamość, Stary Zamość,
Rudnik oraz Nielisz.
Jak co roku wykonania przykuwały
uwagę słuchaczy. Wśród zgromadzonej

publiczności, która coraz chętniej i liczniej uczestniczy w Przeglądzie, zasiedli
także przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duszpasterze
parafii w Złojcu i Stawie Noakowskim.
Wysoki poziom artystyczny prezentowanych utworów oraz niezwykła
atmosfera towarzyszyły całemu spo-

tkaniu. W podziękowaniu każdy wykonawca otrzymał pamiątkową statuetkę
oraz pięknie wydaną książkę o tradycjach Bożego Narodzenia w Polsce.
Na zaproszenie Gminnego Ośrodka
Kultury do współpracy przy organizacji
wydarzenia włączyła się Gmina Nielisz,
Starostwo Powiatowe w Zamościu oraz
oczywiście właściciele Hotelu „Marina”
– Państwo Maria i Mirosław Ryniowie.
Jednym z najbardziej wzruszających momentów było wspólne wykonanie kolędy „Mędrcy Świata, Monarchowie”, które zakończyło VIII
Sąsiedzki Przegląd Kolęd w Nieliszu.
Serdecznie dziękuję za przybycie
oraz pomoc w podtrzymaniu tradycji
wspólnego kolędowania.
Agnieszka Zymon

Wędkarze zapraszają nad wodę
Wędkarze zrzeszeni w Kole PZW
„SUM” w Nieliszu przygotowują się do
nowego sezonu. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się Walne Zebranie
Koła, które podsumowało prace
w 2018 r. i przyjęło główne kierunki
pracy w 2019 r. W bieżącym roku wędkarze zamierzają postawić na wzrost
etyki wędkarskiej, głównie w zakresie
ekologii i czystości wód. Koło opiekuje
się brzegiem zbiornika w Nieliszu od
zapory do Rudy.
Drugim ważnym kierunkiem działania będzie praca z młodzieżą. W tym
celu planujemy powołać szkółkę
wędkarską przy Szkole Podstawowej
w Nieliszu oraz przeprowadzenie
cyklu zajęć z zakresu ochrony środowiska i wędkarstwa.
W roku 2019 obowiązują następujące składki i opłaty wędkarskie:
1. Składka członkowska – 90,00 zł,
ulgowa – 45,00 zł, młodzież do 16
lat – 22,00 zł.
2. Opłata za wędkowanie na wodach
nizinnych – 110,00 zł, ulgowa –
70,00 zł, oraz członka uczestnika
– 30,00 zł.
Wzorem lat ubiegłych, prowadzona jest promocja dla młodzieży
szkolnej wstępującej po raz pierwszy
do PZW. Każdy młody członek, który

ma poniżej 16 lat i chce zostać wędkarzem zapłaci tylko 50,00 zł, jeśli jest
w przedziale wiekowym od 16-24 lat
opłata wynosi 73,00 zł.
Dopłata do zbiorników wydzielonych – 100,00 zł, a młodzież – 50,00 zł.
Opłaty wędkarskie można uiszczać w Kiosku Wielobranżowym
w Nieliszu lub bezpośrednio u Kol.
Jerzego Pastuszaka.
Terminarz zawodów Koła PZW „Sum” w Nieliszu na rok 2019.
Miejsce
zbiórki
Plac
targowy

Miejsce
zawodów
Zatoka przy
dębie

7.00

Plac
targowy

Zbiornik
Zamość

6.00

Wiata
PZW

Zbiornik
Nielisz

Plac
targowy
Wiata
PZW

Od zapory
do Aronii
Od zapory
do Aronii

Plac
targowy

Opłata 20 zł

Lp.

Nazwa zawodów

Data

Godzina

1

Mistrzostwa spławikowe Koła

28.04.2019 r.
(niedziela)

6.30

02.06.2019 r.
(niedziela)
16.06.2019 r.
(niedziela)

2

3
4
5
6

Zawody z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka (wspólnie
z Radą ds. Młodzieży)
Zawody spinningowe
o „Puchar Nielisza”
(zawody z cyklu GP)
Zawody gruntowo-spławikowe
Festiwal Turystyczny 2019
Zawody – Festyn z okazji
XXI-lecia Koła

28.07.2019 r.
(niedziela)
08.09.2019 r.
(niedziela)

Wyjazdowe zawody
gruntowo-spławikowe

22.09.2019 r.
(niedziela)

6.30
7.00
6.00

Opłata startowa – 10,00 zł, młodzież szkolna – 2 zł. Przed każdymi zawodami
prosimy o kontakt z Zarządem i potwierdzenie terminu: tel. 791 506 121.
Stanisław Chimosz
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Orkiestra na szóstkę!
Trudno wytłumaczyć dlaczego
dźwięki instrumentów dętych po
prostu czarują słuchaczy, ale każdy
kto choćby raz miał okazję słuchać naszej orkiestry dętej bez wątpienia potwierdzi, że jest w tym brzmieniu jakaś
siła… Od kiedy zagrała po raz pierwszy
wiosną 2015 r., cała gmina kibicuje naszym młodym muzykom. Dziś to już
zupełnie inny zespół niż 4 lata temu.
Zaangażowanie, praca i talent sprawiły,
że orkiestra z Nielisza jest rozpoznawalna i chętnie zapraszana na różne
uroczystości. Ma już za sobą naprawdę
duże wyzwania jak chociażby oprawę
muzyczną mszy św. transmitowanej
na żywo za pośrednictwem radia i telewizji. Orkiestra zagrała również sporo
koncertów, które zapadły w pamięć

słuchaczy. Sezon wiosenno-letni 2019
też zapowiada się pracowicie, już dziś
możemy pochwalić się zaproszeniem
do Bazyliki św. Antoniego w Radecznicy na duży jubileusz 100-lecia powrotu bernardynów do tamtejszego
klasztoru, zaproszeniem do Zwierzyńca na Festiwal Orkiestr Dętych, czy
też jubileusz 40-lecia Koła Gospodyń
Wiejskich w Krzaku. To tylko niektóre z uroczystości, w jakich w najbliższym czasie będzie uczestniczyła
nasza Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Kapelmistrzowi Panu Robertowi Słupskiemu oraz wszystkim
jego podopiecznym życzymy udanych
występów w myśl powiedzenia jedna
orkiestra jedno brzmienie!
Agnieszka Zymon
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Budowanie
stałych relacji
z Klientami
– nośniki reklam
w Gminie Nielisz
Zachęcamy do zamieszczenia
reklamy w naszym biuletynie. Dotrzemy z Waszą reklamą do mieszkańców gminy Nielisz oraz odwiedzających nas turystów. Biuletyn
Informacyjny Gminy Nielisz to jedyna, rzetelna platforma, na której
wybudujesz trwałe relacje pomiędzy
Twoją firmą a klientami z terenu
gminy Nielisz. Nie pozwól aby Twoja
reklama umknęła uwadze Twojej
potencjalnej grupie odbiorców.
BIGN daje możliwość dokładnego
zapoznania się z Twoją firmą i Twoją
ofertą. Środki pozyskane ze sprzedaży powierzchni reklamowych
przeznaczone będą na pokrycie
kosztów druku Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.

UWAGA!
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzenia zdrowia, szczęścia i radości,
samych pogodnych dni oraz sukcesów
w życiu prywatnym i zawodowym
składa zespół
PROMETEUSZ TRANSPORT

Imprezy masowe w Gminie Nielisz organizowane co roku, spotykają się z dużym zainteresowaniem
wśród reklamodawców i sponsorów.
Dobra oprawa artystyczna i szeroki
wachlarz atrakcji ściąga do Nielisza
tysiące widzów. Tak licznie zgromadzona publiczność oraz udział
w ekskluzywnych materiałach
promocyjnych to szansa na skuteczną reklamę. Już dzisiaj zachęcamy przedsiębiorców do rozmów
i współuczestnictwa w rozwoju regionalnym.
Prosimy o kontakt:
84 631 27 27 lub pr@nielisz.pl
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!
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Drodzy Narzeczeni! Drodzy Rodzice!
Doskonale wiem jak ważny jest
wybór klimatycznego miejsca na
organizację wesela z dobrym i różnorodnym menu oraz miłą i profesjonalną obsługą. Od początku powstania Hotelu Marina staramy się
przygotowywać ten szczególny dzień
naszych gości na jak najwyższym
poziomie, a Państwa życzenia traktujemy jako inspirację i staramy się
wykorzystywać je przy kolejnych projektach.
W oparciu o nasze i Państwa doświadczenia, specjalnie dla przyszłych Nowożeńców nasz Szef
Kuchni przygotował propozycje

menu do wyboru. Posiadamy również ofertę oprawy weselnej. Mam
nadzieję, że trafiliśmy w Państwa
oczekiwania. Proszę pamiętać, że
każde menu omawiamy z naszym
klientem dopasowując je indywidualnie. Jeśli chodzi o dodatkowe
usługi – polecamy Państwu naszych
podwykonawców, ale to do Państwa
należy ostateczny wybór – dekoracji,
kwiatów, oprawy muzycznej... my
służymy radą i pomocą.

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły
oferty weselnej tel.: 84 63 12 718 lub
887 080 008.
Z ogromną przyjemnością zapraszam do Hotelu Marina.

Spływy kajakowe

Stanica Wodna Marina w Michalowie organizuje spływy kajakowe
na trasie Michalów – Nielisz (12 km),
oraz Michalów – Deszkowice (8 km).

Trasa spływu biegnie urokliwymi zakątkami rzeki Wieprz. Długość trasy
dla początkujących dobierana jest
indywidualnie. Natomiast najmłodsi

mogą spróbować swoich sił „na kajaku
dookoła wyspy”.
Zapraszamy
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tel. 604 407 302

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: ZAMOŚĆ, ul. GMINNA
KIERUNEK KURSU

GODZINY ODJAZDÓW

SUŁÓW przez Nielisz, Gruszka, Kitów

7:45F

12:30F

15:30F

17:45F

SUŁOWIEC przez Nielisz, Michalów, Deszkowice, Sułów

10:45F

13:30F

15:50F

18:00F6N

RADECZNICA przez Nielisz, Michalów, Deszkowice,

7:40F6

11:40F6

14:30F6

17:20F

Mokrelipie

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ I (URZĄD GMINY)

RADECZNICA przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie

8:10F6

12:10F6

15:02F6

17:52F

SUŁÓW przez Staw Noakowski, Nawóz, Gruszka, Kitów

8:17F

13:05F

16:07F

18:14F

SUŁOWIEC przez Michalów, Deszkowice, Sułów

11:17F

14:03F

16:25F

6:57F

6:58F

8:13F

9:17F

12:28F

14:06F

15:12F

17:03F

17:17F

18:32F6

6:53F6

9:33F6

13:30F6

16:30F6

ZAMOŚĆ

przez Sitaniec, ul. Lubelska, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital)

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO)

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: NIELISZ III (kościół)

RADECZNICA przez Michalów, Sąsiadka, Mokrelipie

8:14F6

12:14F6

15:06F6

SUŁOWIEC przez Michalów, Deszkowice, Sułów

11:21F

14:07F

16:29F

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, ul. Peowiaków (szpital),

6:54F

8:10F

12:24F

15:08F

ul. Wyszyńskiego (Policja)

17:14F

18:30F6

ZAMOŚĆ przez Sitaniec, Plac Stefanidesa, ul. Partyzantów (II LO)

6:49F6

9:29F6

13:26F6

16:26F6

17:56F

ODJAZDY Z PRZYSTANKU: GRUSZKA DUŻA

SUŁÓW przez Kitów, Tworyczów

8:30F

13:19F

16:21F

18:27F

ZAMOŚĆ

6:40F

9:00F

13:49F

16:49F

przez Staw Noakowski, Nielisz, ul. Piłsudskiego,
ul. Peowiaków (szpital), ul. Partyzantów (II LO)

F – kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku
6 – kursuje w soboty, za wyjątkiem świąt
N – kursuje do Nielisza

pełny rozkład na: www.przewozyzamosc.pl

